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Identidade Organizacional

Identidade Organizacional
Negócio
Prover soluções em saúde.

Valores
Ética
Transparência
Compromisso

Missão

Legalidade

Propiciar assistência médica
de qualidade oferecendo
mercado de trabalho ao
médico cooperado.

Respeito aos cooperados,
clientes, funcionários e
credenciados
Proﬁssionalismo.

Visão
Ser reconhecida pelos
clientes, cooperados e
funcionários como empresa
referência na área de saúde,
valorizando o trabalho dos
cooperados, funcionários e
satisfazendo os clientes.
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Mensagem da Diretoria

Prezado(a) Cooperado(a),
Findando o ciclo desta Diretoria Executiva, entregamos este relatório de gestão com a sensação de termos cumprido de
forma satisfatória o nosso papel de gestores desta Cooperativa de Trabalho Médico. Sempre acreditamos que juntos teríamos
força suﬁciente para superar barreiras que, a princípio, se mostravam intransponíveis. Quebrar o paradigma de aumentar a
remuneração em um momento de crise econômica, aumento do rol de procedimentos pela ANS e a judicialização dos
contratos de saúde parecia impossível.
Este Relatório de Gestão, que temos a satisfação de lhe apresentar, detalha o desempenho da Unimed Gerais de Minas
nas diferentes dimensões da gestão em que atuamos para realizar nossa visão de futuro. As páginas a seguir não tratam
apenas de números, embora exibam sempre cifras robustas. Elas tratam dos frutos de uma atitude inovadora, da busca
constante por eﬁciência e competitividade, dos investimentos em relacionamentos duradouros e nas pessoas como razão da
nossa atuação.

Saudações cooperativistas

Diretoria Executiva da Unimed Gerais de Minas

Principais ações desenvolvidas
em 2016 para alcançar a visão!

Realização das reuniões itinerantes do Programa de Organização do Quadro Social

1
2

Revisão do Planejamento Estratégico com Assessoria da Unimed Federação Minas

3

Cumprimento de todas as exigências com a Agência Nacional de Saúde (ANS)

4

Contínuo crescimento da receita operacional bruta
Continuidade da política de remuneração variável para o cooperado,
com melhor remuneração na consulta médica e no procedimento
médico

5
6

Apuração e Premiação do PIC (Programa de Integração do Cooperado)

7

Certiﬁcação do corpo clínico do Unimed 24 Horas

8
9

Inauguração do novo escritório regional em Três Marias
Continuidade na implantação do Planejamento Orçamentário

Continuidade no processo de implantação do novo sistema de gestão integrado
Unimed HRP

10
11

Remuneração da quota parte dos cooperados em 12%
Conquista do Selo Prata de Excelência Educacional
promovido pela Unimed Federação Minas

12

Conquista do Selo Prata de Governança Cooperativa e
Sustentabilidade da Unimed do Brasil

13

Acompanhamento contínuo da sinistralidade do plano
de saúde do médico cooperado

14
15
16
17

Gratiﬁcação por desempenho para o médico cooperado
Aprovação do Projeto de Ampliação do Pronto Atendimento
Unimed 24 horas pela Vigilância Sanitária
Evolução do Projeto de Agendamento Online

18

Continuidade na utilização da ferramenta Painel de Risco em
Governança desenvolvido pela Unimed Federação Minas

19
20
21
22
23
24
25

Reforma do Regimento Interno e Estatuto Social
Preparação para acreditação, conforme RN 277
da Agência Nacional de Saúde (ANS)
Implantação do Projeto Cooperado Aspirante

Início da implantação do trabalho de gerenciamento
de rede credenciada
Implantação do canal de marcação de consultas médica
Participação da Unimed Gerais de Minas nas
mídias digitais
Início da implantação do gerenciamento eletrônico
de documentos (GED)

Mercado

Mercado
Iniciamos 2016 com grandes expectativas de retomada do
crescimento econômico do país. Os primeiros meses do ano foram
fundamentais para a reconquista dos clientes que, por questões de
mercado, encerraram seus contratos de plano de saúde no ano anterior.
Em meados de 2016, iniciou-se novo ciclo de recessão global
que impactou diretamente na atuação comercial da Unimed Gerais de
Minas, momento em que tivemos de responder prontamente às
objeções apresentadas.
Realizamos importantes deﬁnições para a área comercial, de
modo a atender a meta proposta. Reestruturamos a equipe própria de
vendas, potencializando, assim, os resultados até então alcançados.
Investimos em ampliação da equipe, bem como em ferramentas de
trabalho para melhor desempenho das atividades.
Inauguramos, no dia 3 de outubro, a loja de vendas da Unimed
Gerais de Minas, respeitando os padrões de qualidade e excelência
apresentados pela marca Unimed, gerando identidade própria para a
equipe.
Os resultados apresentados pela equipe comercial superaram as
metas propostas pelo planejamento de vendas em 20,84%,
representando um incremento de receita aproximado de 700 mil reais
no ano.
O resultado de 2016 é fruto de uma atuação concentrada nas ações
deﬁnidas pelo planejamento de vendas para alcance das metas.
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Evolução de Carteira de Clientes
(2012 a 2016)
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Foi um ano de efetivo trabalho com foco comercial para
o alcance das metas deﬁnidas pelo Planejamento de Vendas da
Unimed Gerais de Minas. Superamos a meta de Carteira em
3,92%.
O resultado, deve-se principalmente à forte atuação da
força de vendas (equipe própria, terceirizado e parceiros
comerciais), a moderada recuperação do mercado industrial
com a retomada gradativa das contratações e signiﬁcativa
redução de demissões.
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Conﬁrmando a tendência de crescimento da carteira
apresentada no último ano, chegamos ao saldo superior a
2.600 clientes, o que signiﬁca crescimento na carteira global
de 7,48%.

Gráﬁco Evolução Unimed Gerais de Minas X Sistema Unimed
(2013 a 2016)
Evolução de beneﬁciários - 2013-2016
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Singulares MG

Unimed Gerais de Minas

organizarmos em busca de ações para minimizar os impactos.

O cenário apresentado demonstra que a Unimed Gerais de
Minas no ano de 2016 esteve em condições superiores em
relação ao sistema Unimed em Minas Gerais. Considerando a
evolução apresentada desde 2013, partimos para um resultado
positivo apresentando um desempenho superior a 6% no último
ano.
Importante citar que a mudança do cenário é decorrente da
retomada da contratação pelas grandes empresas onde temos
de forma imediata o impacto na carteira. Ficamos, de certo modo,
expostos às oscilação econômicas e políticas que trazem
inﬂuência direta para as grandes indústrias.
Mantivemos o foco no relacionamento, em especial com as
grandes carteiras, de modo a acompanhar a realidade de cada
uma para que possamos antecipar possíveis mudanças e nos

Evolução do volume de vendas
(2012 a 2016)
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Entre os anos de 2014 e 2016, observa-se constante evolução em relação as
vendas que representaram um saldo de 500 clientes.
Frente aos desaﬁos impostos pela atual conjuntura econômica, realizamos os
investimentos necessários que nos possibilitou potencializar o crescimento das
vendas. Permanecemos com atuação comercial mista, composta pela equipe
própria e terceirizada que contribuíram para os resultados apresentados.
Ressaltamos que no último triênio do período em análise a atuação comercial
foi concentrada no importante mercado de pequenas e médias empresas gerando
condições para que esse público com todo o seu potencial seja cuidado pela
Unimed Gerais de Minas.

2016

Comparativo da carteira de
clientes por tipo de contratação
(2012 a 2016)
Apresentamos pequena variação na representatividade dos
planos coletivos (empresariais e adesão) decorrente do
crescimento da carteira empresarial em 2016, passando a
representar 81%.
Já os planos Individuais/familiares, corresponderam a 19%
da carteira inﬂuenciados pelo aumento de clientes vinculados aos
contratos coletivos.
A distribuição da carteira por tipo de contratação segue os
parâmetros de mercado, onde majoritariamente temos maior
concentração em planos coletivos em relação aos
individuais/familiares.
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81%

Individual/Familiar

Evolução da distribuição da carteira de clientes por produto (2012 a 2016)
A Carteira da Unimed Gerais de Minas tem maior concentração de clientes vinculados
ao produto participativo, situação que a cada dia torna-se mais comum no segmento.
Finalizamos o ano com mais de 20 mil clientes em planos participativos que corresponde a
um crescimento de 9% em relação a 2015.
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O plano em pré-pagamento (sem coparticipação) não apresentou evolução em relação
ao ano anterior, reduzindo a representatividade em relação a carteira global sendo portanto
responsável por apenas 18% da carteira. Desempenhamos importante papel de revisão de
todos os contratos para minimizar os impactos apresentados pela ausência da coparticipação
que tem como função precípua a utilização racional dos recursos, garantindo maior equilíbrio
atuarial.
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Mantivemos uma grande carteira na modalidade de custo operacional (pós
pagamento), representando 10% da carteira global. Realizamos, em conjunto com a
Contratante, diversas análises buscando alternativas e meios para uma gestão mais eﬁciente
garantindo a viabilidade do contrato.
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Auto gestão

Finalizamos o ano com saldo de aproximadamente 800 clientes de auto gestão
correspondendo a 17% da carteira global. Revisamos todos os contratos e mantivemos uma
gestão personalizada de modo a garantir que a parceria seja vantajosa para ambas as partes e
gerando o trabalho para o médico cooperado.

Trabalho Médico

Trabalho Médico

Consultas em Consultório

Valores brutos referente à produção médica ( 2012 a 2016 )

Evolução do números de consultas em consultório ( 2012 a 2016 )
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No último ano, a produção médica cresceu em relação a 2015
em 15%. No que tange em valores absolutos, foi um aumento
de R$ 1.885.147

Houve um aumento de 6,8% no número de consultas feitas
em consultórios em relação a 2015.

Evolução do valor da consulta para o Médico Cooperado ( 2012 a 2016 )
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R$77,00 e a média anual da consulta paga a R$ 91,24,
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Sendo o valor básico da consulta em 2016 de

18,5% maior

Para a tabela de procedimentos médicos foi
adotada a CBHPM 2012 plena, maior que a tabela vigente
no Intercambio Nacional do Sistema Unimed.
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Esses números signiﬁcaram R$ 1.242.893
distribuídos a mais no ano de 2016 em consultas e
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Em 2016, a Unimed Gerais de Minas continuou a
promover a valorização do médico cooperado através de
uma remuneração mais justa.

A l é m d o s v a l o r e s a d i c i o n a d o s à s c o n s u lt a s e
procedimentos médicos, novamente, foi feita uma gratiﬁcação
por desempenho no valor de R$ 841.000, somando-se a
isso, houve uma distribuição no Programa de Incentivo ao
Cooperado (PIC) no valor de R$ 157.000 e mais o subsídio de
48% recebido pelo cooperado no plano de saúde contratado que
totalizou no ano R$ 2.556.827.
Somando-se todos esses valores em 2016, foi destinado
ao cooperado a mais em relação a sua produção normal o valor de

R$ 4.758.589.
Diante dos dados apresentados,

a Unimed Gerais de

Minas distribuiu de forma antecipada a seu cooperado 132%
das suas sobras.

Consolidação Financeira

Receitas Financeiras Totais
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Nota-se o aumento de 20,7% em relação ao ano de 2015.
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O gráﬁco ao lado mostra a taxa de crescimento das
receitas ﬁnanceiras nos últimos anos. Tivemos em 2016
custos assistenciais na ordem de R$ 59,2 milhões.
Houve um

aumento de
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em relação a 2015,

signiﬁcando uma sinistralidade ﬁnanceira de 75%
como podemos constatar a exemplo do ano anterior.
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O gráﬁco abaixo mostra o crescimento em percentual do
custo assistencial dos últimos anos.
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No ano de 2016, os atendimentos aos nossos clientes
via intercâmbio entre Unimedes teve um custo de

R$ 32

milhões e os atendimentos locais foram responsáveis por
R$ 29 milhões.
Nos atendimentos locais, o valor destinado ao Cooperado
correspondeu percentualmente a

51%

em valores

absolutos R$ 14,3 milhões um aumento de

60,0%

Atendimento
Local

Atendimento
Intercâmbio

29.073.626

32.078.802

16,7%.

51%

50,0%
40,0%

27,7%

30,0%
13,4%

20,0%

7,9%

12,2%
7,2%

Cooperado

Hospitais

SADT

Laboratório

No gráﬁco abaixo segue a evolução das despesas
operacionais da Unimed Gerais de Minas.
Ressalta-se um aumento de 9,4% se comparado com
o ano de 2015. Em 2016, foram feitos alguns investimentos,
além do aumento de tributos federais que explica o aumento
das despesas.

Despesas Operacionais
23%
20%
15%

2012

21%

15%

2013

2014

2015

2016

Em 2016, tivemos um crescimento do nosso faturamento na ordem de
14,8%, fruto das entradas de novos clientes e reajustes necessários para o
equilíbrio das carteiras PJ (Pessoa Jurídica). Com relação às despesas
administrativas, houve uma leve queda no percentual em relação ao ano de
2015, fechando o ano com 15,4% do total faturado.
Os custos assistenciais em 2016 se mantiveram controlados, com
algumas oscilações durante o ano, mas fechando o exercício com percentual de
75% considerado ideal pela Agência que regula os planos de saúde no Brasil.
Alguns indicadores, como liquidez e endividamento, tiveram resultados
muito satisfatórios para os parâmetros do setor de saúde suplementar. Liquidez
Geral são as obrigações que a empresa tem no curto e longo prazo. Esse
indicador foi de R$ 1,59, ou seja, para cada R$ 1,00 de obrigação sobram R$ 0,59.
Endividamento demonstra o grau de endividamento total da cooperativa,
englobando obrigações de curto e longo prazo. Esse indicador ﬁcou em 50%. O
parâmetro da ANS é de até 77%.
A Rentabilidade da empresa ﬁcou em 6,5%, enquanto a média do setor de
Saúde Suplementar é de 2%. Esse dado demonstra que, com todo o cenário
político e econômico contra, a Direção da empresa está agindo de forma correta
e sensata.
Atualmente, a Unimed Gerais de Minas está com todas as suas
obrigações com relação às Reservas Técnicas e os Ativos Garantidores dessas
reservas. Temos uma cobertura de mais de 140%, ou seja, há 40% a mais do que
o necessário. Isto deixa a empresa numa situação confortável com relação à
nossa operação.
A margem de solvência, que é uma reserva prudencial exigida pela ANS
para suportar possíveis oscilações da nossa operação, conta, hoje, com uma
sobra de 40% em relação ao necessário, porém, ela é uma reserva crescente e
há prazo até o ano de 2022 para constituí-la integralmente.
Com esses dados, concluímos que a empresa, embora haja uma crise que se
conﬁgura em nosso pais nos últimos anos, está no caminho certo, operando com
responsabilidade e tendo a credibilidade dos nossos clientes e parceiros.

Responsabilidade Social
Cooperativista

Responsabilidade Social Cooperativista
Dia de Cooperar 2016 - Ações que constroem e
transformam vidas.
O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa do Sistema Ocemg (Organização
das Cooperativas de Minas Gerais) que, com a adesão e a participação ativa das
cooperativas mineiras, busca promover e estimular a integração das ações
voluntárias em um grande movimento de solidariedade cooperativista.
Milhares de pessoas em todo o país participaram da oitava edição do Dia C,
que este ano trouxe como tema “Ações que constroem e transformam vidas”.
As ações de preparação ao Dia de Cooperar em Curvelo começaram no dia
04 de junho e se estenderam durante todo o mês com oﬁcinas sobre alimentação
saudável, bons hábitos de vida, cooperativismo e doenças sexualmente
transmissíveis, além de concurso de redação com os adolescentes do Projeto
Adolescente Aprendiz do Rotary Clube de Curvelo. Desde o ano de 2014 a Unimed
Gerais de Minas realiza apoio ﬁnanceiro mensal ao projeto, que atende cerca de
40 adolescentes do bairro Ponte Nova, em Curvelo.
No dia 02 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, aconteceu a
celebração do Dia de Cooperar, com uma manhã de lazer no Clube Campestre com
jogos, brincadeiras, esporte e premiação do concurso de redação. Nesse dia,
cooperativas dos 26 Estados do país, mais o Distrito Federal, realizaram diversas
ações voluntárias em um grande movimento de solidariedade.

Centro Social Achilles Diniz Couto
O Centro Social Achilles Diniz Couto completou 23 anos de
existência e desde 1994 sob o olhar fraterno de Irmã Mônica e sua
equipe de 24 funcionários, procuram assistir a todos os 350 alunos e
oferecer estímulos para que tenham respeitado o seu direito a
igualdade social.
Manter uma obra ﬁlantrópica que tem o certiﬁcado do
Conselho Nacional de Assistência Social com tanto esmero, requer a
doação de um generoso número de benfeitores que acreditam que a
educação favorece a todos e contribui para que a oportunidade
ofertada aos 350 alunos seja suﬁciente para alcançarem voos rumo a
horizontes promissores.
Vários encargos e custos ﬁxos têm crescido devido à inﬂação, já
as verbas, permanecem ﬁxas, gerando uma maior atenção por parte de
todos os ex-alunos que se mobilizaram diante das diﬁculdades
encontradas pelo Centro Social Achilles Diniz Couto, e hoje se
tornaram também doadores e ajudam a manter esta obra.
Frente às diﬁculdades apresentadas pela obra social, a Unimed Gerais
de Minas se sensibilizou e desde então realiza apoio ﬁnanceiro ao
projeto de modo a garantir também a efetividade do 7º princípio do
cooperativismo que é o interesse pela sociedade.
A Unimed tem grande reconhecimento por este ato de
responsabilidade social. Como relatado pela Irmã Mônica, “foi uma
bênção de Deus contar com a doação mensal da Unimed Gerais de
Minas. Nós não sabíamos a quem recorrer, por essa razão
agradecemos o empenho da Unimed, na pessoa do Doutor Delandre.
Nossa instituição vibra mês a mês com o seu apoio.
Estamos aqui aplaudindo o gesto de nossos benfeitores. Hoje
contamos com a sua generosidade!”

Promoção da Saúde

Centro de Promoção
da Saúde
O Centro de Resultado Promoção da Saúde (CRPS) da Unimed
Gerais de Minas foi criado para desenvolver ações integradas de
assistência multidisciplinar, prevenção de doenças e promoção da
saúde – resultado de um trabalho que envolve médico, equipe de
enfermagem, nutrição, ﬁsioterapia e auxiliar administrativo.
A promoção da saúde deﬁne-se como um conjunto de
atividades, processos e recursos orientados a propiciar o
melhoramento de condições de bem-estar e acesso a bens e serviços
sociais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes
e comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde e o
desenvolvimento de estratégias que permitam a população um maior
controle sobre sua saúde e suas condições de vida, em termos
individual e coletivo. Esse conceito que a promoção de saúde da
Unimed Gerais de Minas vem buscando a cada dia aprimorar: o
cuidado aos seus clientes.
Durante o ano de 2016, o Centro de Resultado Promoção da
Saúde participou de vários eventos com o programa Quero Mais
Saúde.
Continuamos com o Programa de Gerenciamento de
Casos Especiais, que foi aprovado pela Agencia Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), em que efetiva a qualidade prestada aos nossos
clientes. Ressaltamos que iniciamos o Programa de Gestantes na
cidade de Pirapora.

Programa Quero Mais Saúde
É um programa desenvolvido pela Promoção da Saúde
destinado aos funcionários das empresas contratantes e
funcionários da Unimed Gerais de Minas, visando minimizar o
adoecimento através de atividades voltadas para o combate ao
sedentarismo, obesidade, controle das comorbidades e hábitos
alimentares inadequados, melhorar a qualidade de vida e
fortalecer as relações interpessoais.

Gerenciamento de Casos
Especiais (GCE)
É um atendimento que assiste o cliente portador de doenças
crônicas, com limitações, e seus cuidadores em domicilio. São
realizadas visitas domiciliares e contatos telefônicos com o objetivo
de capacitá-los a lidar com as complicações existentes com
conhecimento e praticidade, evitando assim os agravos à saúde e
internação desnecessários, além de promover o bem-estar e a
satisfação dos clientes.
Durante o ano, promovemos encontro de cuidadores, abordando
assuntos atuais, sanando dúvidas para que o cuidador obtenha mais
conﬁança e ofereça cuidados melhores para seus pacientes; atuamos
também em datas comemorativas, levando alegria e descontração
com atividades e lembranças carinhosas para os mesmos.
O GCE é cadastrado no PROMOPREV da Agência Nacional de
Saúde (ANS) e continua aprovado como um programa de promoção e
prevenção à saúde reconhecido pela ANS por sua qualidade e efetiva
assistência. No ano de 2016, realizamos encontros de cuidadores e
constatamos um contato maior e mais intimista com os cuidadores
dos nossos clientes, podendo ofertar temas relacionados à saúde,
sanando as dúvidas e deixando-os mais aptos e seguros para realizar
esse cuidado. Estivemos presente nos domicílios dos clientes em
datas comemorativas, na perspectiva de levar um carinho e atenção a
mais com lembranças para esses clientes.

Curso de Gestantes
O curso de Gestante é uma das atividades propostas pela
equipe da Gestão de Saúde Integral da Unimed Gerais de Minas.
Ele encontra-se dentro da estrutura de Programa de Promoção
da Saúde e visa à abordagem das clientes gestantes da Unimed.
Os cursos têm como objetivos a preparação da gestante e
de seu companheiro para uma etapa tão importante que ocasiona
muitas mudanças na vida de todos os envolvidos. São abordados
os aspectos físicos e emocionais da gestação, tais como
mudanças no corpo, importância do pré-natal, cuidados com a
mãe e o bebê entre outros.
Foi iniciado, primeiramente, na cidade de Pirapora devido a
necessidade diagnosticada através de estudos na carteira com
maior número de gestantes e o alto índice de complicações com a
mãe e o RN no momento e no pós-parto. No ano de 2017, com a
inauguração do Centro de Promoção à Saúde, colocaremos em
pratica esse curso na cidade de Curvelo.

Centro de Promoção da Saúde
No ano de 2016, a Promoção da Saúde seguiu construindo
sua sede própria: um ambiente propício para a prevenção e
promoção da saúde dos seus clientes, espaços para atividade
física, cozinha experimental e atendimento individual em
consultórios.
A ideia também é de criar um centro de especialidades
médicas para facilitar as marcações de consulta com os nossos
cooperados. Agora nosso cliente terá uma porta de entrada para
cuidar da sua saúde, aderindo hábitos de vida saudável para
evitar a incidência de doenças e/ou incapacidades.

Em andamento

Principais ações desenvolvidas em 2017 para alcançar a Visão.

1

Implantação de Softwares de Auditoria em
Contas Médicas.

2
3
4

Inauguração do Centro de Promoção da Saúde.

Remuneração da quota parte dos cooperados em 12%.

5
6

Mudança do Sistema de Gestão da Unimed Gerais de
Minas.

Continuidade das reuniões itinerantes dos núcleos
de Organização do Quadro Social.

Continuidade na participação do Selo de Excelência
Educacional, promovido pela Unimed Federação Minas.

7

Continuidade na participação do Selo de Governança
e Sustentabilidade promovido pela Unimed do Brasil.
Participação do Programa de Desenvolvimento de
Gestão Cooperativista (PDGC) promovido pelo
sistema OCEMG.

8
9
10

Preparação para acreditação, conforme RN 277 da
Agência Nacional de Saúde (ANS).

Ampliação do Pronto Atendimento Unimed 24 Horas.

11

Participação da Unimed Gerais de Minas nas mídias
digitais.
Revisão do Planejamento Comercial com a assessoria
da Unimed Federação Minas.

12
13

Realização das Reuniões de Análise Estratégica (RAE).

14

Continuidade da implantação do Gerenciamento
Eletrônico de Documentos (GED).
Revisão do Planejamento Estratégico com
Assessoria da Unimed Federação Minas.

15
16

Busca do contínuo crescimento da receita
operacional bruta.
Busca do crescimento de 1,5% da carteira de clientes da
Unimed Gerais de Minas.

17
18

Inauguração do Centro de Promoção da Saúde.

Avaliação da ANS
Agência Nacional de Saúde Suplementar

Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar - IDSS
Almejando melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras, garantir um equilíbrio no mercado e ajudar o
consumidor na hora de optar por um plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) criou o Programa de
Qualiﬁcação da Saúde Suplementar para avaliar a qualidade das operadoras de planos de saúde, através do Índice de
Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS).
É relevante destacar que o IDSS classiﬁca as operadoras por meio de uma pontuação que varia entre 0 a 1. A operadora é
avaliada em 04 critérios: atenção à saúde, estrutura e operação, equilíbrio econômico-ﬁnanceiro e satisfação dos
beneﬁciários.
Nossa inserção nesse processo de avaliação, apontou a nota do IDSS de 2016 (ano-base 2015) da Unimed Gerais de
Minas de 0,7019 (escala de 0 a 1).

IDSS da operadora 2016 (ano base 2015)
1

0
0.7019

Monitoramento das Garantias de Atendimento
O monitoramento da Garantia de Atendimento é o acompanhamento do acesso dos beneﬁciários às coberturas
contratadas, realizado com base nas reclamações recebidas pela ANS e na quantidade de beneﬁciários de planos de saúde.
As reclamações consideradas nesse monitoramento referem-se ao descumprimento dos prazos máximos para realização
de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial.
A partir dessas informações, as operadoras são classiﬁcadas em faixas, possibilitando uma análise comparativa
entre elas. As operadoras enquadradas nas faixas superiores do monitoramento apresentam um pior resultado no
indicador de acesso às coberturas assistenciais.

Faixas de Monitoramento
Melhor

0

Pior

1

2

3

Cabe destacar que a Unimed Gerais de Minas não teve qualquer um dos seus produtos relacionados nestes ciclos
de monitoramento, mantendo-se classiﬁcada na “nota 0” (melhor faixa).
Nota-se, a partir do resultado exposto, que o trabalho sério e particularizado da Unimed Gerais de Minas indica uma
exímia gestão de sua rede de prestadores.
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